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Global mangel på mikrochipper
påvirker vår bransje
En global mangel på mikrochipper har ført til leveranse
mangel på bl.a. elektroniske låsdeler.
Mangelen på chipper og andre halvledere har vist oss
hvor avhengig vi er av disse små komponentene som
produseres i milliarder av antall i det fjerne Østen.
Dette fører til spørsmål om ikke våre egne utrolig
dyktige ingeniører kan produsere dette selv til
konkurransedyktige priser?
I tillegg til komponenter, kunne det vært fantastisk
dersom det kunne etableres et «Silicon Valley» et sted
i Norge, kanskje i samme strøk som påtenkte batteri
fabrikker. Flere land satser nå på å etablere slike
fabrikker for å slippe avhengighet til andre land langt
øst . Svenskene produserer elektroniske låser og
sluttstykker hjemme i Sverige og finnene produserer
mekatroniske sylindere og elektroniske låser hjemme
i Finland, så vi skulle i Norge kunne produsere mikro
chipper, låskomponenter og halvlederkomponenter
av topp kvalitet, kanskje til og med resirkulerbare?
Det er lov å drømme.
En annen ting å drømme om og se frem til:
Låsesmedtreff i mai 2022
Vi måtte endre tidspunkt på vårt sedvanlige Låsesmedtreff,
men det vil bli en stor og viktig begivenhet å mønstre
Låsesmedtreff til våren. Vi planlegger for fullt om dagen,
med mange gode kurs og en egen leverandørdag på
lørdag, der messehallen blir Håkons Hall. Jeg kjenner i
hvert fall på at det er lenge siden vi møttes og at vi har en
del å ta igjen.
Bransjen har klart seg noenlunde bra gjennom
pandemien, men det har gjort noe med oss som vi
nå må få endret tilbake til slik vi normalt omgås.

Medlemsbedriftene i NL er suksessbedrifter mye på
grunn av det vi har fått til sammen og bransjen vår
styrkes for alle når vi samarbeider om kunnskap.
Det være seg utøvende låsesmeder like godt som våre
gode leverandører. Samarbeid om løsninger skaper
nye markeder og gjør at vi sammen er så sterke som
bransje. Leverandørene har mange nyheter som vil
bli presentert for oss og det er en evig kunnskapshunger
blant låsesmedene rundt forskrifter, regler, tekniske
løsninger og tradisjonelle fagkurs.
Jeg håper også at mange tar seg tid til årsmøtet i NL
som avholdes på Losby Gods lørdag 19. mars.
Denne gangen møtes vi live og jeg oppfordrer
medlemmene til å engasjere seg og påvirke NL sin kurs
mot fremtiden.
Kursene på Kuben startes opp igjen og er tidfestet til
uke 6 og 7 i 2022. Timeplaner blir oppdatert og lagt
på NL hjemmesider før jul.
Oppmelding til privatisteksamen skjer nå i ny portal,
se: https://privatist.inschool.visma.no/
Oppmeldingsfrist til eksamen for lærlinger er fra og
med 15. januar til og med 01. februar for vårsemesteret.

Ønsker deg og dine en fredfylt
jul og et godt nytt år.

Knut Kildahl
Styreformann,
Foreningen Norske Låsesmeder
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Låsesmeden utkommer tre ganger i året; april,
august og november. Den sendes NL–, DLF– og
SLR–medlemmer, beslag– og låsgrossister,
produsenter, banker, forsikringskontor, arkitekter,
entreprenører, byggmestere, postkontor, borettslag,
politikammere og lensmannskontor og andre
sikringsinteresserte grupper. Redaksjonen
forbeholder seg rett til å redigere innsendte
manuskript og bilder.
Foreningen Norske Låsesmeder
Stiftet i 1977; en landsdekkende forening
av godkjente medlemsbedrifter
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IVRER FOR TRADISJONEN

Låsesmedmester Bård Eilif Hveding elsker å ta vare
på og gjenskape perlene fra svunne tider. Her legger
han siste hånd på verket i Sauda Klubb.
Hoveddøren på bildet har vært gjenstand for et
betydelig stykke arbeid.

TRADISJONSBÆREREN

Bård Eilif & co.

GJENSKAPER JUVELENE
fra svunnen tid

Da låsesmedmesteren for godt over 20 år siden solgte seg ut av egen business
signerte han samtidig for tre års karantene fra å foreta seg noe mer på egenhånd
i bransjen. - Den avtalen ble jeg løst fra etter kort tid slik at jeg kunne holde på
slik jeg ønsket, forteller Bård Eilif Hveding.
TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN
FIKK ET KALL
Saken var nemlig at den anerkjente arkitekten Helge Schjelderup
hadde utfordret ham til å være med på restaurering av
Ledaal (kongelig residens) samt Utstein Kloster.
- Han ble min mentor i bygningsvern og ga meg fort store
utfordringer, men også mye tillit. Men i Norge jobbet ingen
med dette knyttet til låsesmedfaget – så jeg måtte lære meg
selv – og lærer fremdeles for hver jobb. Alltid noe nytt, for
teller Bård Eilfi Hveding og fortsetter:
- Tenk så mye flott design norske designere, til dels ikke
navngitte, har bidratt med, men akk! - så mye som er gått i
glemmeboken, påpeker han videre.
FLERE ÅR I SAUDA
- Jeg er vel en av få - om ikke den eneste - som driver med
dette på denne måten i full skala, forteller han oss der vi
sitter benket rundt bordet i tredje etasje i Sauda Klubb.
Han og kollegene Ewa Piliszko og Vidar Sandvik har jobbet
hundrevis av timer med bygget det siste året og har virkelig
satt sitt preg på å bringe Sauda Klubb tilbake til fordums
prakt. Låsesmeden var med da de la siste hånd på verket
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på sensommeren. Før dette basket de med Folkets Hus på
samme sted.
ENDELIG
Og nå står Domkirken i Stavanger for tur.
- Vi laget restaureringsplan for beslag/dører i 2013, og nå i høst
kom jobben, forteller Hveding om oppdraget i bygningen han
omtaler som Norges mest autentiske katedral.
Et annet lyspunkt er tilgangen på jobber. - Vi har aldri hatt
så mye ordrereserve noen gang, opplyser Hveding og legger
til: Låsesmeden kommer ofte seint inn i prosjektet, og på
renovering/restaurering er ikke alt gitt i forkant på alle fag.
Jo mer en river og graver – jo større blir jobbene, forteller
han.
DET BALLET PÅ SEG
Før oppussingen av Sauda Klubb var de med å sette i
stand igjen Folkets Hus på samme sted. Dermed har de
så absolutt fått satt sitt preg på to av Saudas bygningsjuveler.
Nå skinner de atter slik de gjorde da de sto ferdig i
henholdsvis 1929 og 1931 i industribyen mellom fjellene
langt inne i Ryfylke.
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Dette er kjernen av det
jeg driver med.
Det å gjøre ting skikkelig
og ordentlig uten snarveier
av noe slag.
Bård Eilif Hveding
3
1] SLIK SÅ DET UT: Her er dørene fra Sauda Klubb før Bård Eilif tok fatt på restaureringen. 2] SLIK BLE DE: Her er det ferdige resultatet.
3] SOM FØR: Hveding tilbyr nye replika-produkter som er troverdige og har en høy håndverksmessig kvalitet.

- Man kan jo si disse prosjektene har ballet på seg litt.
Det medførte vel at oppdragene vokste på seg i forhold til
hva man først hadde tenkt. Bygningsvernsarbeid er ofte slik.
Men etter min mening har man ikke noe valg. Dette er verdt
hver krone. Dette er jo nettopp kjernen av det jeg driver
med: Å gjøre ting skikkelig og ordentlig uten snarveier av
noe slag, forteller han ivrig.
Og drar eksempler på hele dører som ble med hjem til Sola
for fullstendig oppussing og behandling. Kleskroker som
er renset og gjenskapt, dører som er ombygd til dagens
forskrifter og krav, men likevel beholdt sitt opprinnelige
uttrykk og form.
ALT DOKUMENTERES
Alle slike prosjekter krever at man kan dokumentere og vise
til hvordan og hvorledes man har kommet frem til slutt
resultatet. Det godtas ingen snarveier og lettvinte løsninger.
Kravene til dokumentasjon - hele veien i prosjektene, er av
særlig stor viktighet, forteller Bård Eilif.
- Derfor ønsker vi å komme så tidlig som mulig inn i
prosessen på arbeidene vi får, slik at vi kan dokumentere
hele prosessen fra før, under og etter arbeidene. Og i tidlig
samarbeid med andre fag sikrer vi å oppnå best mulig
resultat, forklarer han.

OM LÅSESMEDMESTER HVEDING AS
• Gjennom konservering og restaurering fra eget
verksted og ute på byggeplass ivaretar Hveding
eldre og nyere norsk lås- og beslaghistorie og
dens tradisjon.
• Hveding betegner seg som Norges første - og
ledende på sitt vis - med ideen om bygningsvern
i praksis for låsesmedfaget.
• Hveding tilbyr nye replika-produkter som er troverdige og har en høy håndverksmessig kvalitet.
Firmaet har knyttet til seg og samarbeider med
utvalgte produsenter og håndverkere i Europa.
• Produktspekteret går på tvers av stil, epoke,
materialer og håndverk. De tilbyr produkter fra
barokken på 1700-tallet til moderne kvalitets
produkter i Skandinavisk og Europeisk design.
Klassisk Norsk Beslag (KLN-b) er deres eget
varemerke. Løsningene tilpasses slik at de kan
benyttes iht. enhver tids gjeldende krav og
forskrifter, samtidig som de ivaretar historien.
• Det moderne låsesmedfaget, mekanisk og
elektromekanisk, legges til grunn for alt de
tilbyr.
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4] FORVANDLING: Alt fra dører, lås, beslag og garderobekroker har fått nytt liv hos Hveding. Her er Bård Eilif i en av korridorene inne i Folkets hus
som blir til kulturhuset i Sauda. 5] NØYSOMT: Bård Eilif freser plass til skjult dørpumpe mens kollega Ewa Piliszko følger med.
6] KUN HERRER: Før i tiden var det kun de høye herrer som slapp inn dørene i Sauda Klubb. Slik er det ikke lenger i bygget som nå leies ut til
flere formål, som bryllupsfester, overnatting og andre selskapeligheter. 7] TILBAKE TIL HEKTENE: Disse garderobekrokene var i en helt annen
forfatning enn slik de fremstår nå. 8] NYE SKILT: Hveding har fått laget og preget nye nummerskilt til rommene i Sauda Klubb.
9] SISTE HÅND PÅ VERKET: Ewa Piliszko sørger for siste finish på dørene i Sauda Klubb. Ewa er bedriftens eneste ansatte. Hun er utdannet
geolog, men bedyrer at hun elsker jobben som låsesmed hos Hveding.

BRENNER FOR BYGNINGSVERNET
Bård Eilif er engasjert. Praten går forrykende. Ingen tvil om
at han ivrer for sitt fag og det han holder på med. Han lever
og ånder for å holde tradisjonene og håndverket ved like.
- Det er jo så mye bra design som er i ferd med å gå tapt,
forteller han med bekymret mine. Det er en av grunnene til
at han har gjort dette til sitt livsverk.
- Bygningsvern har kanskje ikke alltid stått meg nært, men
jeg har nok alltid vært opptatt av form og detaljer. Men
ettersom jeg viet mer tid og oppmerksomhet er dette nesten
blitt et kall, sier han.
- Men for all del, vi påtar oss selvfølgelig vanlige moderne
låsesmedoppdrag – og moderne løsninger må også imple
menteres i bygningsvernet – noen kompromisser blir det.
Vi har i alle år også hatt egen låsesystemlisens fra TrioVing.
Dessuten har jeg tenkt å komme meg gjennom dette livet
med å signere så få kontrakter som mulig. Så store prosjekter
med «hvit gips, antrasittgrå dører og bøyde rustfrie rør»
holder vi oss laaaaangt unna, flirer sjefen sjøl.
KVALITET OG DESIGN
Med årene har han utviklet og satset innen sin nisje. I tillegg
til å restaurere og gjenskape, kan de også levere nøyaktige
kopier av det meste som pryder og opplyser de forskjellige
dørmiljøene, eller andre interiør og eksteriørprodukter.
Renovering av dører har de siste årene også blitt et tema.
Bård Eilif sverger til skikkelighet
- Tvilsomme “Look a Like’s”, nekter jeg å befatte meg med.
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Vi har et hemmelig firmanavn, « NCFC».
NCFC?
- He he. Det er min egen forkortelse for No Crap From
China, ler han.
NÆRHET TIL PRODUKSJONEN
I flere år har de derfor utviklet et samarbeid med forretnings
kontakter, i Skandinavia og spesielt Polen. De leverer den
kvaliteten vi forlanger til en fornuftig pris. Ingen i Norge kan
lenger støpe messing slik vi trenger. Er jo ikke langt unna, og
vi skjønner hverandre på en annen måte enn om vi skulle
samarbeidet med mennesker i lavkostland der kulturforskjellene er enda større, forteller Bård Eilif. Det å kunne
reise og delta i modellering og se produksjon er viktig for
ham.
Ikke minst er det viktig å kunne forsikre seg om at ting er på
stell med tanke på bærekraft, HMS og etiske arbeidsforhold,
forteller Hveding. Han har også har ansatt universitets
utdannede Ewa som flyttet til Stavanger fra Polen med sin
mann for noen år tilbake. Hun søkte lykken i «oljå», men
timingen var dårlig, og Ewa endte opp som renholder. Blant
annet hos Låsesmedmester Hveding AS. Så gikk det slag i
slag, og i dag er hun firmaets eneste fast ansatte utenom
sjefen sjøl. I tillegg lener de seg på to faste frilansere: Bjørn
Hovland og Vidar Sandvik.
- To tryllekunstnere innen hvert sitt fag!
Bjørn er en skikkelig «elektrodude» og Vidar er snekkeren
som løser ALT!, skryter Bård Eilif.
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Gigantjobb med perlene i Sauda
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1] SAUDA KLUBB: Etter lang tid er Sauda Klubb tilbake i fordums prakt. 2] TIL FOLKET: Kultursjef i Sauda Kommune, Åshild Marie Øverland
sammen med Bård Eilif Hveding. De to er tydelig stolte av sluttresultatet etter flere år med forfall. 3] EKLEKTISK: Da huset på nabotomten til
Folkets Hus brant banet det vei for nybygget som er bygget inntil ærverdige Folkets Hus. Ved bruk av elementer fra ulike stiler har man i Sauda
skapt en god løsning for det som er blitt industribyens moderne storstue.

I løpet av de tre siste årene har Hveding vært med
å sette i stand to slitne fordums bygningsperler i
Sauda, slik at de i dag atter fremstår i all sin prakt.
Folkets Hus og Sauda Klubb har fremtredende
plass i norsk industrihistorie og kultur. Bygningene
har også bemerket seg langt utenfor Ryfylke innen
design og utsmykning.
- Bygningene står som eksempler på hierarkiet fra
fortidens industrisamfunn. Samtidig oser de av unikt
norsk design og historie, forteller en stolt kultursjef i
Sauda Kommune Åshild Marie Øverland, der vi står inne i
hjertet av kommunens «nye» kulturhus.
ARBEIDERBEVEGELSENS STAVKIRKE
Folkets Hus i Sauda var arbeiderbevegelsens bastion helt
fra bygget sto ferdig i 1931. I senere tid overtok kommunen
ansvaret for bygningen. Etter flere år med diskusjoner og
diverse, vedtok kommunen at bygget skulle renoveres.
- Midt i beslutningsprosessen brant nabohuset ned. Tragisk
selvfølgelig, men det åpnet opp for at vi fikk et nytt og
moderne tilbygg. Sammen med hovedbygningen er dette
blitt til Saudas kulturhus, med flere saler, kafe, turistkontor,
ungdomslokaler, kulturkontor og mer til. Folkets Hus i
Sauda er blitt et helt spesielt kulturhus og prosjektet har
høstet lovord fra fjern og nær, forteller Øverland energisk.

KUN FOR HERRER
Mens Folkets hus var forbeholdt arbeiderne hadde
«øvrigheta» sikret seg sin egen tumleplass i industrisam
funnet. Sauda Klubb var opprinnelig en herreklubb der
administrasjon og ledelse fra bygdas bedrifter hadde sin
tumleplass.
- Som i kulturhuset bugner det med bygningsmessige
detaljer som har fått mang en håndverker til å måpe,
forteller Bård Eilif Hveding før han legger ut om alt det
unike bygningene har bydd av minneverdige detaljer.
- Dessverre har ikke dette blitt fulgt opp, så vi sto foran
enorme oppgaver. Heldigvis fikk jeg med meg eierne på at vi
måtte gjøre dette skikkelig, forteller han videre.
RETRO
Resultatet taler for seg selv. Begge bygningene fremstår
igjen som to smykker.
- En del av tingene her har vi tatt med «hjem» til Stavanger
og pusset opp. Det være seg alt fra hele dører til kleskroker,
låser og beslag, forteller Hveding. I tillegg har han fått laget
autentiske kopier av ting som ikke lot seg restaurere til et
tilfredstillende resultat.
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HELGEN 19.- 22. MAI ER DET KLART FOR LÅSESMEDTREFF IGJEN!

LÅSESMEDTREFF
Lillehammer 2022

Vi gleder oss til å samle våre medlemmer og samarbeidspartnere til nytt Låsesmedtreff,
og i desember sender vi ut vårt innholdsrike kursprogram med oversikt over alle
Leverandør- og NL kurs. Nytt denne gangen er at vi har NL kurs hele fredag fra
09.30 – 13.00 og fra 14.30 – 18.00. – Søndag er det igjen NL kurs fra 09.30 – 13.00.
TEKST OG FOTO: ANNE LINE M. SAGBAKKEN
LØRDAG BLIR LEVERANDØRENES DAG
Det blir leverandørkurs lørdag morgen fra 08.30 – 10.30.
Antall samarbeidspartnere har økt og selve utstillingen
flyttes fra Scandic Lillehammer Hotel til Håkons Hall, og det
samme gjør lunsjen lørdag.

HOTELL
Vi har booket Scandic Lillehammer Hotel – hvor alle
kurs foregår og de fleste måltider serveres, vi har også
booket rom på Scandic Victoria og rom og leiligheter
på Birkebeineren Hotel.

Det blir full dag i Håkons Hall med flott utstilling,
konkurranser, lunsj og foredrag. På kvelden samles vi
til festmiddag på Scandic Lillehammer Hotel.

PÅMELDING ÅPNER I JANUAR!
Alle NL-medlemmer og NL samarbeidspartnere vil motta
invitasjon i god tid.

Würth bilinnredning
V3 systemet det lette og sikre alternativet!

Med en kombinasjon av aluminium, stål og plast for individualitet
og lav vekt, utnytter V3 innredningen den begrensede plassen i
varerommet optimalt. Den intelligente kombinasjonen av
materialer reduserer vekten, som igjen har en positiv
innvirkning på blant annet drivstoffkostnaden.
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TAKKET AV

Knut Granberg startet som salgsrepresentant for
GEZE Scandinavia AB i Norge i oktober 2001. Omtrent
på dagen 20 år etter gikk han av. I dag er det
Hallvard Banken som leder bedriften i Norge. Her er
de to fotografert i GEZE’s store lager like utenfor Oslo.

GEZE

20 år i Norge
Omtrent på dagen 20 år etter at Knut Granberg startet som salgsrepresentant for
GEZE Scandinvia AB avd. Norge gikk han av med pensjon. Men GEZE har på langt
nær gjort sitt. Det er virile krefter som fortsetter leveransene av de populære og unike
produktene, systemløsningene og tjenester innen dører og vinduer.

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN
HYPERMODERNE FAMILIEBEDRIFT
GEZE konsernet er på én tysk families hender. Slik har det
vært helt siden 1863 da bedriften først så dagens lys.
Opprinnelig startet de med produksjon av beslagsløsninger,
men de har også gjort seg bemerket med andre ting.
På 1930-tallet startet GEZE med produksjon av den velkjente
Kandahar skibindingen, senere ble forgjengeren
til dagens alpinbinding produsert av GEZE. I dag er det
familiens femte generasjon som holder i tømmene.
EMD-F
Ett av mesterstykkene GEZE kan smykke seg med er
slagdørautomatikken EMD-F.
- Den var banebrytende med tanke på dimensjon. Kun sju
centimeter! Den satte standarden for det som tilbys i dag,
minnes Hallvard Banken.
LITT SLANKERE
I Norge har de nedbemannet til dagens 14 ansatte i løpet av
de siste årene.
- Vi må tilpasse oss markedet. Det har vært en del oppkjøp
i bransjen som har følger for oss. Men vi er nå rustet for å
møte de nye tidene, forteller Banken.
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SKAL VÆRE BEST
Med blant annet forhandlere i hele Norge har GEZE som
mål å være best innen flere områder.
- Vi skal være best på levering, support, oppfølging, kurs og
opplæring, forteller Banken
EGNE UNDERVISNINGSLOKALER
Derfor har de også holdt av en stor del av sine kontorlokaler
ved Skedsmo til kundenes benyttelse.
- Her kan vi holde kurs, både teoretiske, praktiske samt også
troubleshooting sammen med alle våre kunder eller andre
forbindelser som ønsker mer innsikt i det vi handler med,
sier Banken og viser oss rundt i de lyse romslige lokalene.
- En av tingene som er kommet til de senere årene er at vi
i GEZE hjelper låsesmedene ved å sette opp løsningene
på det de ønsker å levere. Vi har komplette løsninger som
gjelder hele vårt sortiment. Vi kan også implementere
komponenter fra andre leverandører i våre løsninger ut til
låsesmedene og våre øvrige kunder, forteller Banken.
OM NL-MEDLEMSKAPET
-Betyr alt, svarer Banken kontant når vi spør om deres
medlemskap i Foreningen Norske Låsesmeder.
- Det er kjempeviktig å ha den kontakten med vår aller
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1] SUPPORT: Kaj Nyman, Ronny Israelsson og Jan Kristiansen byr på eget “roterom” som benyttes under opplæring, oppfølging og utprøving
ved hovedkontoret på Berger Industriområde ved Skedsmokorset like utenfor Oslo. 2] FLYTTET HIT: GEZE flyttet fra Dal til Bølerveien på
Skedsmokorset i 2020. Det har resultert i flere besøk fra kunder. 3] LYST OG TRIVELIG: Hallvard Banken viser frem lokalene de benytter til
å kurse sine kunder. 4] GODE BUSSER: Kaj Nyman var den som lærte opp- og fikk sjefen Hallvard Banken inn i bransjen. De to har vært
kolleger i over 30 år. Bak sitter Ronny Israelsson i telefon på supportavdelingen. 5] GEZE-BINDINGER: Den litt eldre garde vil kanskje nikke
gjenkjennende til disse alpinbindingene fra GEZE, som stammer fra 1970-tallet. Denne delen av varemerket ble solgt på 1980-tallet.

største og viktigste kundegruppe. Og låsesmedtreffet er en
av våre aller viktigste arenaer der vi får vise oss frem.
Vi satser jo en del fremover ved å gjøre en del fremstøt
gjennom deltagelse på messer, men messen på Lillehammer
er vår viktigste, forteller Banken som roser hva foreningen
har fått til i så måte.
- Helt unikt. Andre har forsøkt å kopiere, men har ikke lyktes
på samme måte. Det viser hvilken jobb, innsats og glød
det er i NL-foreningen. De har klart å heve det faglige i sin
bransje på en måte som gjør at de beskytter markedet.
Det er kjempebra og holder prisene på et fornuftig nivå, sier
han og legger til at GEZE har produkter i sin portefølje som
er et alternativ på alle nivåer.

På 1930-tallet startet GEZE med
produksjon av den velkjente
Kandahar skibindingen, senere ble
forgjengeren til dagens alpinbinding
produsert av GEZE.

GEZE:
GEZE NORGE AS har 14 ansatte og årlig omsetning
på rundt 80 mill. De leverer innovative dør-, vindusog sikkerhetsteknologi løsninger.
Det tyske morselskapet står for innovasjon, den
høyeste kvaliteten og holistisk støtte av bygge
tjenesteteknologi – fra den innledende ideen og
planleggingen til driftsimplementeringen med
serieprodukter for skreddersydde systemløsninger
og individuell service og vedlikehold. De tilbyr et
omfattende produktutvalg for dør-, vindus- og
sikkerhetsteknologi og er en stor drivkraft bak det
digitale nettverket med bygningsautomasjon.
Automatiske dørløsninger for tilgjengelighet eller
brannvern, vindusløsninger for naturlig ventilasjon
eller for røyk- og varmeavtrekk i tilfelle brann,
digital nettverkstilkobling av dører og vinduer for
bygningsautomasjon er noen få eksempler fra
deres serviceportefølje. Målet er å utvikle beskyttelsesverdige bygninger med høyeste grad av
komfort og største mulige sikkerhet for bygnings
brukere. GEZE Scandinavia har omkring 70 ansatte.
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GEZE OMSTILT

Fra skandinavisk til norsk
- Denne får nok liten eller ingen innvirkning på våre største
kunder som er låsesmedene, forteller Hallvard Banken
som er landssjef for den norske delen av det verdens
omspennende selskapet GEZE. De er en av verdens største
leverandører innen løsninger av unike dør-, vindus- og
sikkerhetsteknologi.
Pressemeldingen i forbindelse med endringen understreker
det Banken forteller: Endringen vil ikke påvirke kundene
våre i de respektive landene. Alle kundeavtaler overføres
automatisk til de nye datterselskapene og avdelings
kontorene i hvert land. Avtalevilkår, garantier og kontakt
personer forblir uforandret, meddelte selskapet da nyheten
ble sluppet i sommer.
- Det virker som alle er fornøyde, forteller Banken etter
noen måneder i det nye regimet.
MER FLEKSIBLE
Årsaken til at de nå er splittet opp under de forskjellige
lands faner og har fått sitt «eget» regnskap, er at det ble
stadig mer tungvint å måtte forholde seg til flere forskjellige
valutaer og ikke minst et relativt stort økonomisystem som
var uoversiktlig å navigere i.
- Nå er det blitt enklere. I og med at vi nå handler i norske

kroner. Før måtte vi regne alt om i de forskjellige valutaer
innen konsernet og forklarer: Vi kunne for eksempel kjøpe i
Euro, betale i svenske og fakturere i norske. Dette ble jo noe
innviklet, forteller Banken.
INGEN KONKURRANSE FRA PARTNER I ØST
Fra 1.juli så GEZE Norge AS dagens lys, på samme måte som
i Sverige og Danmark. Under den skandinaviske paraplyen
GEZE Skandinavia ble det fra 1. august etablert avdelings
kontorer i de tre baltiske landene, Latvia, Litauen og
Estland. Finland forble et avdelingskontor som tidligere.
- Dette er veldig fordelaktig for oss og våre norske kunder.
Vi har jo over tid merket påtrykk fra våre kolleger i Baltikum
som kunne stikke avgårde med leveranser rett foran nesa på
oss her i Norge. Men heretter er det vi som tar ansvar for de
ordrer som leveres her til lands, avslutter Hallvard Banken.

Økt sikkerhet og enklere nøkkeladministrasjon

Med mobilappen xLock og xLockHub installert, sikres
døradministrasjon og nøkkeldistribusjonen med BankID

Kontakt oss: www.xlock.no - 67 12 85 50 - salg@xlock.no
Powered by Vega SMB AS
Org nr 984 709 722
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Sikker autoåpning av døren
Xlock lastes fra
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NORGES STØRSTE PÅ
• INTERIØRBESLAG, LÅS OG DØRHÅNDTAK
WWW • RBERGERSEN • NO

NYHET!

DØRHÅNDTAK RICE
VI LANSERER DØRHÅNDTAKET RICE I BRONSE
R. Bergersen AS har levert dørhåndtak og andre beslag til
private og offentlige prosjekter i mer enn 40 år. Vi har et bredt
utvalg av dørhåndtak i butikk og på lager.
Velg mellom et mangfold av håndtak og vridere med tilhørende
utstyr i ulike stiler og farger.

Vi har dørhåndtak til innerdør, tilpasset ditt prosjekt.

- Dørhåndtak i bronsepatinert massiv messing
- Kan brukes både på inner- og ytterdør
- Fås med og uten langskilt

R • BERGERSEN

SINSENVEIEN 4, 0572 OSLO • TRONDHEIMSVEIEN 47, 0560 OSLO • HARBITZALLEEN 19, 0275 OSLO
TEL • 22 04 07 50

NETTBUTIKK

WWW • RBERGERSEN • NO
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dormakaba dKey
Teknikk så smart at
den ikke er synlig

NY

T
E
H

Trygt, smart og enkelt
med dormakaba dKey
dormakaba dKey er den smarte hybridlåsen som kombinerer sikkerhet i en
tradisjonell lås med komfort og funksjoner som digital teknologi muliggjør.
Låse opp og låse gjøres med en nøkkel
eller digital, enten automatisk eller med
dKey-appen for Android og iPhone.
All teknologi er montert i låskassen og
er helt skjult, noe som betyr at kundene
ikke trenger å velge mellom et ekte,
klassisk utseende og smart teknologi
– de kan få alt i en pakke! dormakaba
dKey følger den skandinaviske fordypningsstandarden og er derfor enkel å
installere og kombinere med kundens
valg av dør, håndtak og beslag. Smart,
enkelt!
Skann QR-koden for mer informasjon.
For å bestille, ta kontakt med din
dormakaba-representant eller ring oss
direkte på 06866.

www.dormakaba.no

GA GASS

Som hos mange andre i bransjen har også
Teletec vært igjennom litt utfordrende tider.
Mest preget av usikkerhet.
Foto av Teletec sine lokaler på Alna

Full fart, full stans
FULL GASS
Da Teletec lå an til «All time high» kom Korona for fullt. Over natten
var det full stopp, men heldigvis ikke lenge. Nå er det klampen i bånn igjen
for sikkerhetsdistributøren.

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN
- Vi bestemte oss kjapt for at vi ville bruke denne tiden på å
bli enda bedre. Vi ville ikke tråkke på bremsen. Vi trykket på
gassen i stedet, forteller Gyrd Noem hos Teletec.
FLYTTET LAGERET
Da Teletec for noen år tilbake flyttet administrasjonen
til mer hensiktsmessige lokaler ved Alna i Oslo, ble lager
funksjonen flyttet til sentrallager i Stockholm i Sverige.
Dette medførte at antall ansatte gikk ned fra ti til seks.
- Litt vemodig så klart. Og vi var vel litt spent på hvordan det
skulle gå. Men i ettertid ser vi at dette fungerer minst like
bra. Ved hjelp av Bring blir varene levert ut til kunden like
kjapt som tidligere, forteller Noem fornøyd.
Men likevel savner de å ha flere kolleger å spille på.
Dette er de i ferd med å gjøre noe med.
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FLERE PÅ LAGET
- Noen oppgaver som lager, økonomi og innkjøp er flyttet,
men vi styrker salg og support hos oss. Som følge av denne
satsningen har vi allerede knyttet til oss noen nye produkter
og merkevarer. For å kunne satse skikkelig med disse får vi
med flere folk på laget. I løpet av neste år skal vi nok telle
minst åtte, forteller Noem om satsningen som de tydelig har
klokkertro på.

Steinar Strøm og Dag Arild Lia var de sist ankomne hos
Teletec da Låsesmeden var innom. De kom med i 2020,
omtrent samtidig med at en av Teletecs partnere Paxton
kom med nylanseringen Paxton 10.
- Det var med brask og bram ja. Paxtons største lansering på
over 30 år. Deres produkter er et fokusområde hos oss, med
økning på 30 prosent det siste året, smiler Noem.

LÅSESMEDEN 03 I 2021
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1] SKAL BLI FLERE: Teletec har benyttet det siste året til å satse mer på salg og support til glede for låsesmeder og andre kunder. Nå vil de bli
enda flere. Her er fire av de som er med på laget i Norge: Daglig leder Gyrd Noem med Dag Arild Lia, Almir Kozaric og Loc Tran ved showrommet.
2] ALARM: Munchs Madonna varsler om noen blir litt vel nærgående. Objektsikring er i porteføljen av hva Gyrd Noem og Teletec tilbyr.
3] SIKKERHET: Gyrd Noem har mye å by på innen alarm og sikkerhetsprodukter. De har benyttet Korona-året til å knytte til seg både nye
produkter og medarbeidere i Teletec. Blant annet Ksenia som ses på bildet.

NY LOGO
I 2020 lanserte Teletec ny logo. I samme slengen introdu
serte de også ny hjemmeside. Den gamle fases ut i disse
dager.
- Vi ser at vi har veldig økning på webordrer. Dette er jo en
fordel for både oss og kundene. For vår del betyr det at vi
har bedre oversikt - og ikke minst forenkler det mye for oss.
Jeg regner med at kundene opplever det samme, sier Noem.
ØKER IGJEN
- Det går jo egentlig veldig bra, smiler han videre. I disse
dager kom det inn to store bestillinger fra Svalbard til og
med. Så her skjer det mye positivt. Vi har økt omsetningen
og med tanke på koronaen er vi veldig glade for at det har
gått som det har gjort. Vi ligger nok en gang an til økning
her hos oss, avslutter Gyrd Noem som håper at låsesmedene
fortsetter å handle som aldri før.

- Det er helt sikkert, bedyrer alarm og sikkerhets
leverandøren.

TELETEC:
Nordens ledende distributør av profesjonelle
elektroniske sikkerhetsprodukter innen
innbruddsalarmer, kameraovervåking,
adgangskontroll, porttelefon og brannalarmer.
8 ansatte i Norge sørger for årlig omsetning
på drøye 30 mill.
Rundt 40 ansatte totalt i Oslo, Stockholm,
Gøteborg og København.
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Online* FG godkjente
hengelåser uten
batterier som åpnes med
mobiltelefonen.
iLOQ lanserer en helt ny serie med FG godkjente
hengelåser helt uten batterier hvor din mobiltelefon
er både nøkkel og strømforsyning. Dette er en
høysikkerhetsløsning med streng kryptering og
direkte kommunikasjon med din database. Med
denne løsningen kan du dele ut mobile nøkler til
dine ansatte og samarbeidspartnere. Du kan f.eks.
tildele adgangsrettigheter begrenset til spesielle
klokkeslett og du har full kontroll på når hengelåsen
har vært brukt og av hvem. iLOQ S50 hengelåser
betjenes og strømforsynes med mobiltelefonens
NFC*.

www.iLOQ.no

*Android med 6.0 Marshmallow – eller Apple-telefonbrukere
med iOS 13 eller nyere (Gjelder iPhone 7 eller nyere)
*Hengelåsen er Online ved bruk av mobiltelefon som
nøkkel. Overfører sanntids hendelse i låsen direkte til server
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Produktnytt Boyesen og Munthe
NY RUND KNAPPVRIDER 2272FP MED RETURFJÆR
OG SKJULTE FESTESKRUER!
Rund knappvrider 2272FP har i tillegg til returfjær også et
dekklokk som skjuler de 4 festeskruene og gir et elegant
utseende. Lagerføres i messing forkrommet, forniklet matt
og messing matt utførelse. Vil også leveres i PVD-sort Q1/22.
Leveres komplett med 13 mm sylinderring. Kan leveres med
kundespesifikk logo på knappen.
AXEMA VAKA GENERASJON 4!
Axema fortsetter å utvikle VAKA adgangskontrollsystemet og
har nå klar generasjon 4 med flere spennende nyheter.
Nytt webgrensesnitt VAKA Admin gjør det enklere for
administratoren å behandle brukerinformasjon i systemet,
samt porttelefon og bookingskjermen.
• Bedre og enklere søkefunksjoner.
• Mulighet for foto på den enkelte bruker.
• Mulighet for flere samtidig innloggede administratorer.
ØKT KONTROLL OG ENDA TRYGGERE
VAKA Notification sender varsler i sanntid fra det nye VAKA-
systemet, som gir mer kontroll og dermed økt sikkerhet for
alle i eiendommen. Med direkte hendelsesvarsler forsvinner
usikkerheten med dører som er ødelagt eller etterlates ulåste i
flere timer eller dager. Ingen trenger å være logget på systemet,
men hendelsesvarselet sendes automatisk til postkassen med
VAKA Notification.
VAKA Notification gir muligheten for å tilby kundene direkte
service. Ved å sende varsler til sikkerhetsinstallatøren i sann
tid, kan avvik raskt utbedres, noe som øker kontrollen og gjør
VAKA-adgangskontrollsystemet enda sikrere og tryggere for
kunden.

Den nye programversjonen VAKA generasjon 4 er som før
kostnadsfri for kunde.

VAKA Notification er også et utmerket verktøy for å sikre en
godt utført installasjon ettersom varsel om avvik automatisk
sendes til postkassen uten å måtte logge inn.

Boyesen & Munthe lagerfører de fleste komponenter til Axema
VAKA og har egen supportkapasitet i tett samarbeide med
Axema i Sverige.

elok

el

e
•
•
•
•
•
•
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Walk elektrisk sluttstykke
elok.no

Oppgradert versjon.
Brannsikret.
Genial listetrykksfunksjon.
10-30 Volt DC.
Bruker svært lite strøm. 110mA ved 24 Volt.
Er så liten at den passer inn ”over alt”. D=37,5mm, L=64,5mm.
Endres enkelt fra rettvendt til omvendt funksjon med elektrisk bryter!

e
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FG godkjente sylindere

Ser�ﬁserte og klassiﬁserte e�er SSF 3522 utgave 2 og EN 1303:2015

Runde sylindere

Ovale sylindere

Klasse 5

Klasse 3

Runde sylinderhus for montering

av ovale sikkerhetssylindere av et hvert fabrikat!

Runde knappvridere
med skjulte festeskruer og
retur�ær

En oval sylinder FG-kl. 3
kan gjøres om �l en
rund sylinder FG- kl. 5
Sorte sylinderhus kommer!

UPS BM611 modul for GILGEN FD10 og BM621 for FD20
• Nødstrømsmodulene monteres i forlengelse av dørautoma�kken og gir
230VAC via blyba�eri i 30 �l 60 minu�er ved strømbrudd

GILGEN slagdørsautomatikk FD10 og FD20

designet for enkel montering, høy ytelse og svært s�lle dri�!
www.boyesen-munthe.no
20

Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A, 0978 Oslo
+47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no
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Produktnytt fra Elok og Noby
PRODUKTNYTT FRA NOBY APERIO – NÅ MED
INTEGRASJON MOT ROGER ADGANGSKONTROLL
Med Aperio-teknikk fra ASSA ABLOY kan du kostnadseffektivt
installere flere dører til ditt Roger adgangskontrollsystem,uten
å modifisere dørene.

ELOK 4-180
Vinkelstolpe med justerbart fallehold for Elok Walk
og 400 serien.
Enkel endring mellom 12,15, og 18 mm A-mål
Størrelse 40* x 245 x 15 +4mm
*43 mm bredde ved 18mm A-mål.
For mer informasjon se: elok.no

Aperio sortimentet omfatter både elektroniske sylindere
og kortlåser, og kan enkelt og trådløst kobles til eksisterende
mekaniske låser og adgangssystemer.
Les mer: Noby.no

ASSA ABLOY PULSE
- en del av Incedo™ Open,
vårt nye økosystem for sikkerhet

•
•
•
•
•
•
•

Sikker
Ingen batterier
Kostnadseffektiv
Enkel og fleksibel
Installasjon og drift går som en lek
Passer i både nye og gamle låser
Digital og mekanisk i skjønn forening med
dørtelefoni og adgangskontroll
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Produktnytt fra Steplock
STEPLOCK LANSERER STEP MOTORLÅS OG
TILHØRENDE NØDUTGANGSBESLAG!

Med overlegne egenskaper og høyeste funksjonalitet tar
StepLock skrittet inn i motorlås-segmentet.
STEP 550 og 551 er kraftfulle og raske motorlåser for dørmiljøer
med høye krav til sikkerhet.
Den teknisk designede hakereilen er ekstremt sterk, rask og
tåler store påkjenninger. Låskassen er produsert i rustfritt stål
og har en moderne falleplassering med hakereilen i senter
av låshuset. Låsen kan benyttes i dørmiljøer med de absolutt
tøffeste krav til innbruddsikring. Sertifisert i klasse 5 i henhold
til SSF 3522, samt Grade 7 i henhold til EN 14846.
FOR DØRMILJØER MED BRANNKRAV

ST550

ST551

STEP 550 er utstyrt med vriderfalle og egner seg for
dørmiljøer med brannkrav. CE-merket i henhold til
EN 14846:2008 i brannteknisk klasse E/EI120.
MED UNIK FREEDRIVE®-TEKNIKK

FreeDrive®-teknikken frikobler motoren i både låst og ulåst
stilling, noe som betyr at låsen kan benyttes elektrisk eller
mekanisk uavhengig av hverandre.

MANIPULASJONSBESKYTTET SPERRETEKNIKK

En sperrefunksjon sperrer hakereilen automatisk ved utlåsing.
Samtidig leses en indikering av sperrens posisjon slik at du kan
stole på at det virkelig er låst. Sperren er totalt beskyttet mot
tilgang og ivaretar dermed beskyttelse mot manipulasjon.

www.prodib.no
prodibas

Nøkler Maskiner Hengelås Låsprodukter

UNOCODE F900

La oss få presentere Silcas Unocode F-serie!
Den eksklusive Unocode F900 er en alt-i-ett løsning
når det gjelder å kode og kopiere nøkler med stil.
Superraskt kamera for avlesning av delning ved kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av bakk og frontkåpe, 10” touchskjerm, magasin,
sorteringsstasjon og merkestasjon med dobbeltsidig gravering på greppet.

UNOCODE F600
På Unocode F600 finner du automatisk
fresing på kode og kopi, gravering på
begge sider av greppet.
Superraskt kamera for avlesning av
delning ved kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av
frontkåpe, 10” touchskjerm.
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UNOCODE F800
Samme løsning om sin
storebror F900, men
uten kamera for identifikasjon av nøkkel og
delning.
Automatisk stengning
og åpning av bakk og
frontkåpe, 10” touchskjerm, magasin, sorteringsstasjon og merkestasjon med dobbeltsidig
gravering på greppet.

UNOCODE F400
Automatisk fresing på kode og kopi.
Superraskt kamera for avlesning av
delning ved kopiering samt kvalitetskontroll.
Automatisk stengning og åpning av
frontkåpe, 10” touchskjerm.
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STYREENHET MED SMARTE FUNKSJONER

UNIK FREEDRIVE® FORLENGER DØRMILJØETS LEVETID

Styreenheten benytter seg av kryptert kommunikasjon
AES-128 for låsing, opplåsing og statusindikeringer.
Den kan håndtere opp til to motorlås som kan styres
individuelt eller synkronisert for tilkobling til
adgangskontrollsystem, alarm og andre vesentlige funksjoner.
Styreenheten håndterer tilbakerømning og daglås.

Motorlås STEP 550 er utstyrt med FreeDrive®. Den unike
teknikken frikobler motoren og gir boksen, noe som betyr at
de aldri påvirkes av bruk av nødutgangsbeslaget. Slitasje på
motor og girboks minimert.
– selv om beslaget benyttes hyppig gjennom hele dagen.
SLUTTSTYKKE ST9013 LANSERES SAMMEN MED
MOTORLÅS STEP 550

ST9013 + STEP 98 i kombinasjon med motorlås STEP 550
åpner opp helt nye muligheter. Ivaretar krav til sikkerhets
klasse 3, brann, adgangskontroll og dørautomatikk
i en låsenhet.
Legg til STEP EXIT ST17910 så er rømning med ett grep og
EN-179 ivaretatt.
Innvendig vrider på ST17910 trekker inn både falle og reile.
Les mer på steplock.no.

ST500C

ENESTÅENDE BRUK
I NØDSITUASJON

STEP Exit Nødutgangsbeslag.
STEP 550 i kombinasjon med
et komplett utvalg av STEP
Exit Nødutgangsbeslag gir
deg mulighet til å skape en
tryggere rømningsvei.
Alt tilbehør er sertifisert i
henhold til EN 179:2008.

17910+550

ST9013H
ST17931

Aiphone IXG er et IP-basert porttelefonsystem med et moderne og robust design
godt tilpasset det nordiske klimaet. Systemet egner seg spesielt godt i store
boligprosjekter, næringsbygg og større bygningsmasse innen offentlig sektor.
Systemet krever ikke systemserver, men baseres kun på PoE / LAN-switching som
innebærer en enkel topologi og administrasjon.

•Dørstasjon med 7” LCD touchskjerm med lys og bevegelsessensor
•IP65 og IK08 klassifisering
•Lyd og bildeminne
•Inntil 9999 navn/numre med mulighet for adgangskode
•Smarttelefonløsning for IOS / Android med inntil 8 brukere pr. leilighet
•Heis- og relestyring
•Vaktapparat med mulighet for viderekobling, paging o.l.
•Bildestrøm via ONVIF video protokoll for tredjepartssystemer

QUALITRONIC
22 75 74 60
post@qualitronic.no
www.qualitronic.no
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Produktnytt fra Stansefabrikken
HomeSolution er en helt ny serie systempostkasser med egen nettportal og app. Dette gir et postkasseanlegg som alltid
er oppdatert - og en helt ny fleksibilitet for levering og sending av pakker. Samtidig muliggjør HomeSolution miljøvennlig
service ved å eliminere gjentakende produksjon av nye skilt, og fysiske låsbytter.
NAVNESKILT OG NØKLER STYRES PÅ
HOMESOLUTION.NO

Tekst på HomeSolution navneskilt og tildeling av nøkkelkort
styres direkte fra Homesolution.no. Oppdatering av tekst på
navneskilt er synlig på skiltet sekunder etter at endringen
er gjort, mens skiltet sitter på postkassen. Merking for hånd
med tusj og klistrelapper unngås, og postkasseanlegget vil
beholde et ryddig og friskt utseende i lang tid.
Beboernes navn står oppført ved leilighetsnummeret,
sammen med e-post-adressen. Dersom det er registrert
flere beboere i én leilighet, vil hver beboer stå oppført sepa
rat i listen, med samme leilighetsnummer. Det blir enkelt å
ha kontroll over at tilgang til postkassen gis til, eller fjernes
fra, rett person ved behov, som for eksempel ved flytting.

TRENGER DU PORTTELEFON?
SE VÅR WEB SIDE: http://www.urmet.no
Kontakt oss på: post@urmet.no
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TILGANGSDELING I APP

HomeSolution har sin egen gratis App. Den kan benyttes
til å åpne postkassen, og til å dele tilgang tidsbegrenset
eller på varig basis. Det blir mulig å sende pakker direkte
fra postkassen, som blir det nye postkontoret med 24/7
tilgjengelighet.
NØKKELFRI POSTKASSE

Det samme kortet som brukes til inngangsdøren kan knyttes
opp mot den felles leseren ved postkasse anlegget.
Døren åpnes med vrider, og låser seg automatisk når den
lukkes inntil.
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PRODUKTNYTT

ENKEL MONTERING

Plug and Play - HomeSolution-serien leveres bruksklar med
kortleser for veggoppheng, SIM-kort og innebygget antenne,
samt ferdig lagte kabler i skuff. Eggen montør-app gjør at
systemet kan overleveres montert med hvert postkasserom
ferdig koblet til et leilighetsnummer. Skiltene er klare med
QR-kode i displayet ved levering, for en enkel tilknytning til
brukerne via HomeSolution nettportal.

• Kortleser: Elatec TWN4, med støtte for RFID,
Bluetooth og Mifare
• 24VDC Assa Abloy solenoidelås for åpning av hvert rom
• Hvert postkasserom leveres med nøkkelkort
• Skiltmodul med 2,9-tommer elektronisk blekk,
og elektronikk for oppdatering. Kompakt postkasser har
skilt på utsiden og innsiden av dørene
• HomeSolution mobilapp lar brukeren åpne postkassen
samt gi andre tilgang i et ønsket tidsrom
• HomeSolution portalen brukes til administrasjon av
postkasser og skilt i bygget, samt administrasjon av
tilgang og brukere
• Plug and play - HomeSolution montør-app er tilpasset et
ferdig oppsatt installasjonsforløp
For mer informasjon: https://postkasse.no/homesolution/

PORTTELEFON MED:
•
•
•
•

GRATIS APP
WIFI SVARAPPARATER
ANSIKTSGJENKJENNING
“TRÅDLØSE” SVARAPPARATER

Tlf. 477 10 400 - fibex@fibex.no - www.fibex.no
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GEZE SLAGDØRSYSTEMER

Åpner og lukker dører på
en komfortabel og sikker
måte, akkurat som du vil
ha det.
Med GEZEs slagdørsystemer finner du en
systemløsning for din bygning, med automatisk åpning og lukking av en- og to-fløyede
slagdører.

GEZE ECturn
Kompakt, diskret og elegant
Nesten lydløs
Fås også i innfelt variant
For innvendige dører

GEZE Slimdrive EMD/EMD-F
For innvendige- og utvendige dører
Kan omstilles fra Lavenergi- til
automatdrift uten kostnad
Testet og godkjent på branndører
opp til EI 120

GEZE Powerturn
For tunge og store dører opp til 600 kg
For innvendige og utvendige dører
Godkjent på branndører
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Sotera lanserer ny ID-portal

Sotera Solutions har utviklet Breeze, en ny ID-portal for
håndtering av identiteter. Løsningen er laget for det norske
markedet og møter dagens krav til sikkerhet og personvern.
Den er utviklet og driftet av Sotera og gir den optimale
løsningen for kunder som trenger enkel, rask og sikker
leveranse av ID-kort.
- Vi har sett utviklingen bevege seg i retning av digitale
identiteter og skyløsninger over tid, men med pandemien
økte virkelig behovet for gode løsninger. Kundene har høye
forventninger til sikre digitale løsninger som også kan
tilknyttes eksisterende systemer for å lette det administrative
arbeidet, sier Jon B. Land – daglig leder i Sotera.
- Med Breeze ønsket vi å lage en skyløsning som gjør det
enkelt for kundene våre å bestille og administrere fysiske
ID-bærere som ID- og adgangskort. Samtidig ønsket vi en
plattform hvor vi kan tilby alle våre produkter og løsninger.
Herunder ligger IAM (Identity and Access Management)

BFS 5-1800-38
Art. nr. 100767

BFS 5-1000-38
Art. nr. 100764

BFS 5-600-32
Art. nr. 100763

og eID for digital autentisering. Breeze er modulbasert, slik at
kunder kan plukke relevante produkter og enkelt legge til flere
moduler på sikt.
- Når en ikke har sikre prosesser og nødvendige interne
ressurser for å drifte en slik infrastruktur er det en god løsning
å flytte denne tjenesten ut i skyen. Med Breeze sikrer vi at våre
egne og våre partneres leveranse til sluttkundene blir så
effektiv som mulig, sier eier av Sotera, Thomas S. Preus.
Plattformen som Breeze er bygget på er åpen og transparent,
noe som gjør at løsningen raskt og fleksibelt kan integreres
mot kundens systemer.
Sotera har lang erfaring med identitetsforvaltning og har
høy kompetanse på RFID-teknologi og IAM-løsninger. Med
skyløsningen Breeze blir deres løsninger og produkter lettere
tilgjengelig og enda mer brukervennlige.
Les mer på sotera.no

BFS 5-400-32
Art. nr. 100762

BFS 5-300-32
Art. nr. 100397

BFS 5-serien
Vår nye utvidede serie av skråstilte
bøylehåndtak.
For mer informasjon ta kontakt
på tlf: 33 44 03 40 eller send oss
en epost på post@bfs.as

Tlf: +47 33 44 03 40 | Epost: post@bfs.as

www.bfs.as
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TIL LÅSSENTERET

HGL-grunnlegger Thor-André Aase (51) trengte
litt mer muskler for å kapre oppdrag da
Boliden smelteverk i sommer offentliggjorde
at de skal investere minst 7 milliarder i Odda
de neste tre-fire årene.

MÅTTE SKAFFE MER MUSKLER

- Og slik ble Hardanger Glass og Lås AS

EN DEL AV LÅSSENTERET
Da «naboen» i sommer avslørte at de skulle ruste opp for sju milliarder forsto
Hardanger Glass og Lås at de måtte finne på noe om de skulle klare å hamle opp
med denne utfordringen.

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN
- Det vil jo komme til å dryppe litt på klokkeren når så store
oppgaver skal settes ut i livet, smiler HGL-grunnlegger
Thor-André Aase (51). Han har nå overdratt livsverket til
Ståle Raa og Låssenteret for at mannskapet skal være best
rustet til de kommende år.
ENORME OPPGAVER
– Dette er en av de største investeringene i Bolidens historie,
uttalte konsernsjef Mikael Staffas i svenske Boliden da
gigantplanene ble offentliggjort i sommer.
Investeringen i sinkproduksjonen utgjør totalt 700 millioner
euro, og skal være fullført innen utgangen av 2024.
Byggingen av blant annet en ny røsteovn, nytt svovelsyre
anlegg og elektrolysehall spås å sende hundrevis av nye
arbeidstakere til Ullensvang i årene utbyggingen pågår
KUNNE KOMME TIL KORT
Hardanger Glass og Lås erkjente ganske raskt at det de
rådde over kunne bli litt snaut med tanke på de enorme
oppgavene som venter når industrigiganten de neste tre-fire
årene skal ruste opp for minst sju milliarder for å nær doble
sin sinkproduksjon i industribyen lengst inne i Hardanger
fjorden i Ullensvang kommune i Vestland fylke.
Man forventer at Boliden-utbyggingen vil sysselsette opp
mot 1000 personer.
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Etter opprustingen forventes det at smelteverket vil
sysselsette omkring 400 på permanent basis.
Ikke rart det forventes mye i denne forbindelse.
- Alle disse skal ha et sted å bo, både underveis og etterpå,
forklarer Aase.
Derfor er det greit å være en del av ett større konsern, slik
som Låssenteret er blitt.
- Det er viktig at vi har de musklene som trengs for å hamle
opp med dette. Ved hjelp av folk - og ikke minst kompetanse
i Låssenterets systemer - er vi rustet for å ta del dette, forteller
den sindige hardingen fra andre siden av møtebordet ved
bedriftens avdeling i Odda.
ER MED VIDERE PÅ EIERSIDEN
Aase har bygget opp HGL fra bunnen av de siste 15 årene.
Det har stort sett gått i ett siden den gang. Og han virker
fornøyd med overtagelsen som skjedde på tampen av
sommeren.
- Jeg fikk jo ut noen kroner på dette salget. Men først og
fremst var grepet viktig for å posisjonere seg i forhold til
den enorme satsingen Boliden gjennomfører de nærmeste
årene her ute, forteller Aase og nikker mot sink smelteverket
som ligger et par steinkast unna på halvøya ved Odda i
Hardangerfjorden.
Låssenteret HGL - som det nå heter, skal slåss om kontrakter
med andre som sikler på de samme oppdragene.
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1] FRA HOLLAND TIL ODDA: Chantal Kooyaman følger opp kundene, samt at hun også bygger låser her i systemavdelingen. Bak står
Thor-André Aase. 2] FAVORITT: Aase har en spesiell forkjærlighet for pengeskap. 3] GLASSMESTER: Jostein Kaland har ansvaret for
glassvirksomheten i HGL. Fra sitt kontor har han utsikt rett over til giganten Boliden i Odda. 4] I VANNKANTEN: Hardangerbedriften holder
til her like i vannkanten, med egen kaiplass i Odda. 5] HJØRNESTEINSBEDRIFT: Boliden smelteverk på denne halvøya i Odda er en av de
nærmeste naboene til Låssenteret HGL.

STORE FORVENTNINGER
- For oss er oppkjøpet av HGL spennende av flere grunner.
Det gir oss et solid fotfeste i Hardangerregionen. Vi har
store forventninger til en økonomisk oppblomstring i hele
Ullensvang når Sinkverket i Odda utvides og verket, i årene
fremover, skal investere over syv milliarder kroner i nye
anlegg. Dessuten tilfører oppkjøpet oss spennende kompe
tanse innenfor fagområder som ligger tett opp til vår
vanlige kjernekompetanse. De ansatte i HGL er så faglig
sterke at de for enkelte kompliserte og krevende prosjekter
vil ha hele landet som nedslagsfelt, uttalte Konserndirektør
Ståle Raa i forbindelse med oppkjøpet.
HOLDER KARA I ØRA
Ny avdelingsleder i Odda er Inger Mari Raaen.
- Hun vil få nok å henge fingrene i fremover, spår Aase om
avdelingslederen som også har sin fulle hyre som daglig
leder i firmaet til Leif Einar Lothe - bedre kjent som
TV-personligheten Lothepus.
Da Låsesmeden pratet med Raaen like etter overtagelsen
var det liten tvil om at hun er klar for utfordringene.
- Jeg liker å ha mange baller i lufta. Dessuten er jeg vant
med å holde kara i øra, kunne hun fortelle.

FAKTA:
LÅSSENTERET HGL
Hardanger Glass og Lås (Odda) ble startet av
Thor-André Aase i 2006 og teller i dag 13 ansatte
fordelt på 10 årsverk inklusive Ølen Glass-service.
I 2020 omsatte de for like under 20 millioner
kroner - med solid resultat. Fordelingen mellom
Glass og Lås er omtrent 50/50.
Sommeren 2021 ble de kjøpt opp og ble en del av
Låssenteret AS.
Låssenteret HGL er godkjent opplæringsbedrift
Hovedkontoret i Odda byr på eget verksted for
glassarbeid samt annet som krever gode
arbeidsforhold. Bygget rommer også en stor hall
for lager. Låssenteret HGL har kunder og leverer
tjenester i Eidfjord, Ullensvang, Odda, Kvinnherad,
Etne, Vindafjord, Sauda mfl. For spesielle prosjekter
anser de hele landet som arbeidsområde.
De leverer og monterer alt innen følgende:
Glass, Lås og beslag, Dører og vinduer i PVC,
aluminium, stål og tre, Fasader og tak i aluminium,
garasjeporter, industriporter, glassrekkverk,
automatikk til overnevnte, restaurering, salg av
restaureringsglass i hele Norge og innramming av
bilder.
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BRANSJENYTT

R. Bergersen Sikkerhet & Design AS endrer navn
Det Oslo baserte teknologi- og låsselskapet R. Bergersen
Sikkerhet & Design AS endrer navn til R. Bergersen AS.
Selskapet har sitt utspring fra Norsk Nøkkelservice AS
i Sinsenveien og R. Bergersen AS i Trondheimsveien,
og har siden 2012 vært kjent som R. Bergersen Sikkerhet &
Design. Selskapet er i dag en betydelig aktør innenfor både
adgangskontroll, låsesystemer og interiørbeslag, og har den
siste tiden hatt leveranser til flere profilerte prosjekter – bl.a
Clarion Hotel The Hub, Nasjonalmuseet og Via Vika i Oslo.
Nå går man altså tilbake til røttene, og velger R. Bergersen
som nytt navn på selskapet.

vi har gjort den strammere og mer moderne, sier
Torfinn Rosland, Markeds- og Innkjøpssjef i R. Bergersen.
- Logoen skal passe like godt på montørbiler og arbeidstøy som i
designannonser, og det føler vi at vi har fått til, sier Rosland.

Skapt for å deles...

- Vi har planer om å etablere oss flere steder i Norge og
bygge vår merkevare nasjonalt. Da ble det gamle navnet vårt
rett og slett for langt, sier Raymond Lund, CEO i R. Bergersen.
- R. Bergersen er en merkevare som er bygget gjennom
nesten 50 år, og har en sterk posisjon spesielt blant arkitekter.
Navnet har også betydelig kjennskap ut over Oslo, og vi
valgte derfor å gå videre med R. Bergersen.
Samtidig med navneendringen blir også logoen endret.
- For oss var det viktig å signalisere både kontinuitet og
innovasjon med den nye logoen, og vi har derfor valgt å
beholde elementer fra eksisterende logo samtidig som

ASSA ABLOY SHARELOCK™
Én dør – flere åpningsmuligheter

assaabloyopeningsolutions.no

Frittstående alarm- og
sikkerhetsgrossist,
med egen utviklingsavdeling
for skreddersydde løsninger
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KRISTINA SKOGEN

STIG ØRNULF KARTFJORD

StepLock Norway utvider organisasjonen
og etablerer regionkontor i Nord
Vi utvider vår organisasjon og etablerer regionkontor i nord,
nærmere bestemt i Tromsø. Stig Ørnulf Kartfjord tiltrådte
som salgskonsulent og regionleder fra og med 1. oktober.
Stig har lang og solid erfaring innen bransjen som
sikkerhetsteknikker og prosjektleder, hovedsakelig innen
lås, beslag og adgangssystemer. Stig vil tilføre en teknisk og
kommersiell merverdi i regionen overfor alle som er i er i
befatning med STEP-produkter.

Boyesen & Munthe øker kapasiteten
i systemavdelingen ytterligere og har
nå ansatt Kristina Skogen som
systembygger og selger.
Kristina har 19 års erfaring i bransjen fra butikk og lager,
prosjekt og service. Har tidligere jobbet i Lås & Sikkerhet,
Noby, Låshuset Larsen Eftf. og kommer sist fra Aker Lås og
Nøkkel.

SALTO SPACE
Når du vil tilpasse sikkerheten på alle dører

SVN data-on-card

SVN-flex

BLUEnet wireless

JustIN Mobile

Med SALTO SPACE adgangskontroll kan du holde uvedkommende ute og raskt låse eller åpne dørene eksternt i en
nødsituasjon. Med et av markedets største utvalg av lesere
og elektroniske låser i samme system, kan du tilpasse
sikkerheten til hver dør.

Gjør det enkelt; Utvid gradvis som behovet oppstår,
ingen oppgraderingskost, ingen ekstra lisenskostnad.
Velg om du vil ha vegglesere, elektroniske sylindere,
skaplås, hengelås eller dørbladlesere. Online eller offline.
Integrasjon med tredjepartssystemer.
Alt fungerer sammen.
Er du klar for en sikker og fremtidssikret løsning?

+47 63 95 40 20
www.saltosystems.no
info.no@saltosystems.com
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LYSENDE FREMTID

Administrerende direktør Rolf Gunnar Reisænen
er meget fornøyd med fremtidsutsiktene etter
at de fikk nye eiere.

CERTEGO

Endelig på egenhånd
Norges-direktør Rolf Gunnar Reisænen er ikke redd for å si at Certego hadde
en del utfordringer og ikke fremsto optimalt da han overtok roret i 2018.
- Mange har nok ment og trodd mye om oss. Kanskje med rette på noen områder,
forteller han til Låsesmeden.

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN
Men etter noen år med nye takter, kronet med at Assa Abloy
slapp taket og svenske Nalka Invest AB kom inn som ny eier i
den nordiske låsesmedvirksomheten nå i høst, er det ny driv
å spore i Certego-lokomotivet.
TAS PÅ ALVOR
- Vi gjør nå veldig mye spennende i Certego. Vårt program
Certego Academy har virkelig slått an hos våre medarbeidere,
forteller Reisænen som opplevde en relativt stor gjennom
trekk av ansatte før han tok over roret for tre år siden.
- Dette var en av de tingene det var viktig å ta tak i. Og det
ser jo så absolutt ut som vi har lyktes med dette. Staben har
stabilisert seg og vi har veldig lite gjennomtrekk.
Våre medarbeiderundersøkelser viser stor tilfredshet. Vi er
faktisk på topp i hele den skandinaviske delen av Certego,
forteller Reisænen og smiler fornøyd.
VINN VINN
- Hva er grunnen?
- For oss er medarbeiderne den viktigste ressurs. Derfor skal
vi i ledelsen være tilstede og ikke minst være lydhøre. Vi tar
våre folk på alvor og gjør noe med det, forteller han.
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Disse tingene har vært stor drivkraft for enda mer hyggelig
lesning for både eiere, ledelse og ansatte.
- I takt med at medarbeiderne er så positive, har også
kundetilfredshet og lønnsomhet økt, kan Reisænen fastslå
rundt møtebordet mens hans to regionsjefer Espen Sørgen
og Erling Edvardsen nikker bekreftende.

Våre ansatte trives
stadig bedre på jobben - og de
er vår viktigste ressurs
Certego-direktør Rolf Gunnar Reisænen
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1] CERTEGO ACADEMY: HR-rådgiver Mari Kristine Andfossen og HR sjef Tonje Heggem Helstad har finslipt konsernets utdanningstilbud for
ansatte innen alle områder. 2] REGIONSJEFER: Erling Edvardsen og Espen Sørgen har delt landet mellom seg. Edvardsen fra Østlandet og
sørover, mens Sørgen sørger for at områdene fra Kongsvinger/Mjøsdistriktet til Tromsø blir fulgt opp. 3] NYE FOLK: Certego-ledelsen hadde
17 nyansatte på tredagers “Velkommen ombord” seminar i høst. 4] VELKOMMEN PÅ LAGET: HR-rådgiver Mari Kristine Andfossen sikrer at
nyansatte får en strukturert og innholdsrik mottakelse.

- Edvardsen er inne igjen i bransjen etter noen år på sidelinjen
etter at han sluttet i Dorma for fem år siden.
Dette sier han om comebacket:
- Jeg opplever Certego i dag som bare positivt. Det er gode
systemer og meget god oppfølging av medarbeidere,
forteller regionsjefen med ansvar øst. Det vil si fra sørenden
av Mjøsa og sørover til Kristiansand.
TAKKNEMLIG
Certego har i lengre tid vært på jakt etter nye eiere. At deres
tidligere eier var deres største leverandør ble etterhvert
nesten belastende.
- Selv om vi ikke hadde noen fordeler på grunn av
tilhørigheten til Assa Abloy, var det nok mange som hadde
sine meninger om den saken.
- Ledergruppen i Certego ville gjerne gjøre noe med disse
oppfatningene. Løsningen ble å finne en ny eier.
- Jeg vil påpeke at vi er svært takknemlig overfor Assa Abloy
som ga oss muligheten til å finne ny og riktig eier til Certego,
sier Reisænen.
GRUNDIGE
Konsernet har vært gjennom en grundig prosess hvor hele
ledelsen i Certego-Norden har vært med.

- Nå er vi uavhengig og klar for å ta Certego ut på nye
eventyr hvor vi skal øke både stab og omsetning betraktelig
de nærmeste årene. Vi er tilrettelagt og klare til å ta veksten,
avslutter Rolf Gunnar Reisænen.

CERTEGO
Certego Norge er eid av Nalka Invest og sysselsetter 317 ansatte. Avdelingen i Norge står for
over 500. mill. i årlig omsetning. Mål om å øke vesentlig de neste fem årene. Oppkjøp vil være
en viktig del av veksten.
Ceretego Norge er en del av Certego Norden.
De er Nordisk leverandør av komplette sikkerhets
løsninger i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
CERTEGO finnes på 80 steder i Norden, har over
1 200 ansatte og omsetter for NOK 2 milliarder.
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Vil du bytte ut din
flatskjerm, bilnøkkel
og mobil med disse?
Trolig ikke.
Er du som folk flest,
vil du nok heller bruke gjenstanden som
gir mest fleksibilitet. Postkassen er ingen unntak.

UNIKE MULIGHETER
med HomeSolution
•

Enkel montering - plug and play

•

Nøkkelfri postkasse med kort og app

•

Tilgangsdeling via app - tidsbegrenset
eller permanent

•

Alltid oppdaterte skilt og nøkkelkort med
tilhørende nettportal: homesolution.no

•

Miljøvennlig service - eliminerer
gjentakende låsbytter og skiltproduksjon

•

Tilrettelagt for levering og sending av
pakker - rett fra kassen - 24/7

Lever det nyeste innen postog pakkemottak sammen
med adgangskontroll systemet.
HomeSolution
fra Stansefabrikken.
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www.postkasse.no/homesolution
smart nyhet for smarte bygg

H

NL ÅRSMØTE 2022

Lørdag 19. mars blir det
Årsmøte på Losby Gods

Etter å ha avholdt to årsmøter digitalt, ser vi nå frem til et
årsmøte og medlemsmøte med fysisk oppmøte, hyggelige
aktiviteter, årsmøte middag og utdeling av diplomer til
nye medlemmer. Losby Gods ligger 20 minutter fra
Oslo sentrum, 30 minutter fra Oslo lufthavn Gardermoen
og kun 10 minutter fra Lillestrøm.
ANNE LINE M. SAGBAKKEN

AL!
T
R
PO

Plastkort
og tilbehør – bestill online!
Sikre identiteter,

NY

samlet i én skyløsning
Enkel og sikker bestilling og
administrasjon av ID- og adgangskort.

sotera.no

FOR MER INFO:

sotera.no
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MEDLEMSNYTT

JUBILANT

Nye medlemmer
Personlige medlemmer
1] Jonas Andresen – Låsexperten
2] Lukas Ekeland – Lås & Beslag
3] Magne Granøien – Låssenteret Trondheim Strinda
4] Magne Pedersen – Låssenteret Drammen
5] Mattis Larsen – Avarn Security Teknikk Oslo
6] Mats Jordskogen
7] Petter Gordon Nilsen Asker Lås
8] Ørjan Kivijervi Simensen – Låssenteret Alta
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Nytt firmamedlem
Låsexperten AS
Nye avdelingsmedlemmer
Låssenteret Drammen
Låssenteret Trondheim Strinda

60 år

I André Bredesen

NL gratulerer så mye!

Vi minner om høstkampanjen
fra ASSA ABLOY!

info.assaabloyopeningsolutions.no/
hostkampanje

Vi ønsker alle våre nye medlemmer velkommen!
assaabloyopeningsolutions.no

Digitaliserer dørlåsen
Med mobilappen xLock og xLockHub installert, sikres
døradministrasjon og nøkkeldistribusjonen med BankID

Kontakt oss: www.xlock.no - 67 12 85 50 - salg@xlock.no
Powered by Vega SMB AS
Org nr 984 709 722
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Sikker autoåpning av døren
Xlock lastes fra
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Nytt fra administrasjonen

Anne Line M. Sagbakken er
vår redaktør. Ta kontakt om
du har spørsmål eller forslag
til innhold.
E-post
post@nl-lasesmed.no
Denne høsten har vi i NL hatt flere møter med fysisk oppmøte
igjen. Det har vært fint å være litt tilbake i «normalen, selv om
vi nå gjennom økning i smittetilfeller i Norge, har blitt minnet
på at pandemien ikke er over.
NL planlegger for gjennomføring av årsmøte på Losby Gods
19.mars og for Låsesmedtreff på Lillehammer 19. – 22. mai.
– Kursplanen er snart klar og vil sendes ut i desember, slik at
alle kan være forberedt på hvilke kurs som går når, når
påmeldingen åpner i januar. Mer informasjon om dette sendes
også ut i desember.

Journalist i Låsesmeden

Ta gjerne kontakt med
både tips og hint om saker til
vår journalist Geir Olsen:
E-post
geir.olsen@go–media.no

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Disse har valgt å støtte NL for å anerkjenne det aktive arbeid
foreningen gjør for å fremme interessen for gode fysiske
sikringstiltak, og dens opplæring og informasjon til sine
medlemmer om riktig bruk og montering av utstyr og
materiell.

NL sitt Låsesmedtreff er en arena som tilrettelegger for økt
fagkunnskap for alle våre medlemmer og ansatte i NL
medlemsbedrifter. - Her får man tilbud om teoretiske og
praktiske kurs spesielt for låsesmeden. Det er kurs som tar for
seg reglementet i bransjen i forhold til universell utforming,
FG regler og annet, i tillegg til befaringsteknikk, varme arbeider,
elektro og andre praktiske kurs. Vi gleder oss til å sende ut vårt
innholdsrike kursprogram.
Vi har en fantastisk gjeng med instruktører som stiller opp for
NL for å undervise på Låsesmedtreff. – Instruktører fra ulike
firmaer samarbeider om å undervise andre låsesmeder og
gjennom dette gjøre hele bransjen bedre!
Vi er også så heldige å ha NL samarbeidspartnere som ikke
bare stiller ut og er med å lage en utrolig flott messe for
låsesmedbransjen, men hvor mange også holder kurs nettopp
for å øke kunnskapen om egne produkter, på et sted hvor
mange får muligheten til å ta del i dette. Lørdag blir
«Leverandørenes dag» og leverandørkurs holdes på
Scandic Lillehammer Hotel før messen åpnes.
Messen blir som tidligere opplyst i Håkons Hall, vi har pr nå
hele 30 utstillere som er ny rekord, i tillegg blir det lunsj,
konkurranser og foredrag i løpet av dagen.
Ny samling på Kuben blir fra 7.- 18. februar. Timeplan
oppdateres på NL hjemmesider og invitasjon til påmelding
sendes ut før jul.
Som dere kanskje har lagt merke til er «Låsesmeden» litt ny
denne gangen. «Layouten» er oppdatert med nye fonter og en
litt strammere og mer moderne oppbygging. – Håper dere liker
resultatet. Ønsker dere alle en riktig god jul og alt godt i året
som kommer.
Anne Line M. Sagbakken

Kommende Låsesmedtreff:
19 - 22. mai 2022 Lillehammer
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TROMS OG FINNMARK
Låssenteret AS Alta
Betongvn. 1
9515 ALTA
Tlf: 417 00 065
E-post: alta@lassenteret.no
CERTEGO Tromsø AS
Tromsøysundveien 16,
9020 TROMSDALEN
Tlf: 77 60 77 20
Faks: 77 60 77 21
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.tromso@certego.no
CERTEGO AS Harstad
Mercurveien 6
PB 3006, 9498 HARSTAD
Tlf: 976 55 300
E-post: harstad@certego.no
www.certego.no
Harstad Låsservice AS
Verkstedveien 1A
9406 Harstad
Tlf: 934 77 877
E-post: post@harstadlas.no
www.harstadlas.no
Låssenteret AS Tromsø
Sjølundveien 7, 9016 Tromsø
Tlf: 417 00 055
E-post: tromso@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låsesmeden Tromsø AS
Stakkevollveien 51, 9008 TROMSØ
Tlf: 45 27 80 00
E-post: post@lastromso.no
www.lastromso.no
Securinord AS
Hans Egedes gt 10, 9405 HARSTAD
Tlf: 47 92 60 60
E-post: post@securinord.no
www.securinord.no
NORDLAND
Bodø Sikkerhet & Lås AS
Stormyrveien 8, 8008 Bodø
Telefon: 75 54 40 40
E-post: post@bsl.as
www.bsl.as
Hålogaland Lås & Sikkerhet AS
Industriveien 18, 8517 Narvik
Tlf: 769 48 081
Faks: 769 48 083
E-post: post@hls.no
Lofoten Låsservice AS
Havnegata 13, 8372 GRAVDAL
Tlf: 76 08 09 99
Faks: 76 08 23 20
E-post: post@lofotenlas.no
Nordland Lås & Sikkerhet AS
avd. Bodø
Jernbaneveien 12, Rønvikleira
8012 BODØ
Tlf: 75 54 10 10
E-post: post@nls.no
www.nls.no
Nordland Lås & Sikkerhet AS
Halvor Heyerdahlsvei 4
8626 MO I RANA
Tlf: 75 15 45 55
E-post: post@nls.no
www.nls.no
TRØNDELAG
Lås & Sikring AS
Abel Meyersgt. 7, 7800 NAMSOS
Tlf: 74 21 68 80 (1)
Faks: 74 21 68 81
E-post: firmapost@laasogsikring.no
Lås & Sikring AS
Håkkagata 10, 7708 STEINKJER
Tlf: 74 21 68 80 (2)
Faks: 74 16 55 53
E-post: firmapost@laasogsikring.no
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Sikkerhet & Service Verdal AS
Neptunvegen 4C, 7652 VERDAL
Tlf: 740 73 040
E-post: post@sikkerhet-service.no
www.sikkerhet-service.no

VESTLAND
Låssenteret AS Førde
Hafstadvegen 35, 6800 Førde
Tlf: 417 00 075
E-post: forde@lassenteret.no

Beslag–Consult A/S
Industriveien 57, 7884 TRONDHEIM
Tlf: 72 89 67 60
Faks: 72 89 67 61
E-post:
firmapost@beslag–consult.no

Låssenteret AS Nordfjordeid
Øyane 4, 6770 Nordfjordeid
Tlf: 41 00 70 00
E-post: nordfjordeid@lassenteret.no

Bravida Norge AS
avd. Lås og Sikkerhet Trondheim
Tungasletta 10
7047 Trondheim
Tlf: 73960500
E-post:
sikkerhet.trondheim@bravida.no
CERTEGO Trondheim AS
Nardovegen 16A
7032 Trondheim
Tlf: 73 80 65 50
Faks: 73 80 65 70
E-post: post.trondheim@certego.no
Låssenteret AS Trondheim
Brubakken 4A, 7353 Børsa
Telefon: 417 00 080
E-post: trondheim@lassenteret.no
Låssenteret AS Trondheim Strinda
Ingvald Ystgaardsveg 23
7047 Trondheim
Telefon: 41700085
E-post:
trondheim.strinda@lassenteret.no
Dormakaba
Ingvald Ystgaardsvei 23
Postboks 4053 Angeltrøa,
7457 Trondheim
Tlf: 06866
Faks: 73 89 30 01
E-post:
butikk.trondheim@dormakaba.com
System Sikring A/S
Klæbuvn. 138 Postboks 2998,
7438 TRONDHEIM
Tlf: 73 82 07 30
Faks: 73 94 53 10
E-post: firmapost@systemsikring.no
MØRE OG ROMSDAL
Låssenteret AS Kristiansund
Nordmørsveien 71A,
6517 KRISTIANSUND N
Tlf: 417 00 070
E-post: kristiansund@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låssenteret AS Molde
Fannestrandvegen 55, 6415 MOLDE
Tlf: 417 00 060
E-post: molde@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låssenteret AS Ulsteinvik
Storehølvegen 21, 6065 ULSTEINVIK
Tlf: 417 00 040
E-post: ulsteinvik@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låssenteret AS Ålesund
Brusdalsvegen 169, 6011 ÅLESUND
Postboks 7707, 6022 ÅLESUND
Tlf: 417 00 050
E-post: alesund@lassenteret.no
www.lassenteret.no
Låsservice Ålesund AS
Postveien 13, 6018 ÅLESUND
Tlf: 70 16 10 00
Faks: 70 16 10 91
E-post: firmapost@laseservice.no

CERTEGO Bergen AS
Fabrikkgt. 3, Postboks 2497,
5059 BERGEN
Tlf: 55 38 93 00
Faks: 55 38 93 01
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.bergen@certego.no
Dormakaba
Damsgårdsveien 131, 5160 Bergen
Tlf: 06866, Faks: 55 20 74 99
Døgnvakt: 913 80 655
E-post:
butikk.bergen@dormakaba.com
Låssenteret AS HGL
Eitrheimsvegen 146, 5750 ODDA
Tlf: 417 00 095
E-post: odda@lassenteret.no
Heikki Bruvik AS
Fjøsangerveien 213, 5073 BERGEN
Tlf: 962 00 400
E-post: post@heikki-bruvik.no
Lockit AS
Midtunlia 73
5224 Nesttun
Tlf: 55 92 20 80
E-post:post@lockit.no
Låssenteret AS Bergen Åsane
Kollåsen 1, 5116 Ulset
Tlf: 417 00 090
E-post: bergen.nord@lassenteret.no
ww.lassenteret.no
Låssenteret Bergen Søreide
Ytrebygdvegen 11,
5251 Søreidgrend
Tlf: 417 00 100
E-post: bergen@lassenteret.no
www.lassenteret.no
ROGALAND
Bjelland Automatic AS
Støperigaten 34
4014 Stavanger
Tlf: 51 55 51 51
E-post: post@bjellandautomatic.no
CERTEGO Stavanger AS
Auglendsmyra 2, 4016 Stavanger
Tlf: 51 95 12 80
Faks: 51 95 12 81
E-post: post.stavanger@certego.no
CERTEGO Haugesund
Karmsundgata 61,
5531 HAUGESUND
Tlf: 971 55 300
E-post: haugesund@certego.no
Låssenteret AS Egersund
Gamle Sokendalsveien 36
4372 Egersund
Tlf: 417 00 195
E-post: egersund@lassenteret.no
Låsesmedmester Hveding AS
Soltunveien 1
4050 Sola
Tlf: 51 65 00 00
E-post:post@beh.no
Låssenteret Haugesund
Raglamyrvegen 11
5536 HAUGESUND
Tlf: 417 00 180
E-post: haugesund@lassenteret.no
Låssenteret Stavanger
Forusbeen 80, 4033, Stavanger
Tlf: 417 00 030
E-post: stavanger@lassenteret.no
www.lassenteret.no

Låssenteret AS Marvik
Kvalebergveien 21,
Postboks 223, 4001 STAVANGER
Tlf: 417 00 175
E-post: marvik@lassenteret.no
AGDER
Ingvaldsen Låsservice
Haugbakken, 4993 SUNDEBRU
Tlf: 412 46 264
E-post: w.ingvaldsen@getmail.no
Låssenteret Arendal
Åsbieveien 8, 4848 Arendal
Tlf: 417 00 020
E-post: arendal@lassenteret.no
CERTEGO Kristiansand AS
PB 8163, 4675 KRISTIANSAND
Tlf: 38 11 12 30
Faks: 38 11 12 39
E-post:
post.kristiansand@certego.no
Låssenteret AS Kristiansand
Vige Havnevei 6
4633 Kristiansand
Tlf: 417 00 190
E-post: kristiansand@lassenteret.no
Norlock AS
Rigedalen 40, 4626 KRISTIANSAND
Tlf: 38 07 72 77
Faks: 38 07 72 99
E-post: post@norlock.no
INNLANDET
CERTEGO Gjøvik AS
Kallerudsvingen 5 PB 1030,
2815 GJØVIK
Tlf: 61 14 56 00
Faks: 61 14 56 01
E-post: post.gjovik@certego.no
Gjøvik Glasservice AS
Østre Totenveg 128
2815 Gjøvik
Tlf: 61 17 10 20
E-post:
morten.olsen@gjovikglasservice.no
CERTEGO Lillehammer AS
Korgveien 33,
2619 LILLEHAMMER
Tlf: 61 24 71 10
Faks: 61 24 71 11
E-post:
post.lillehammer@certego.no
Låssenteret Gjøvik
Strandgata 40
2821 GJØVIK
Tlf:417 00 145
E-post: gjovik@lassenteret.no
CERTEGO Hamar AS
Midtstranda Postboks 4013,
2306 HAMAR
Tlf: 62 55 34 00
Faks: 62 55 34 01
E-post: post.hamar@certego.no
CERTEGO Kongsvinger AS
Kongevegen 86
2211 Kongsvinger
Tlf: 62 81 27 00
E-post:
post.kongsvinger@certego.no
Lås & Sikring AS
Svartbekkveien 85 Postboks 384,
2411 ELVERUM
Tlf: 62 41 96 40
Faks: 62 41 96 49
E-post: firmapost@lassikring.no

OSLO
Access Låsspesialisten AS
Grefsenveien 9B,0482 Oslo
Tlf: 2222 8888
E-post: post@22228888.no
www.22228888.no
Aker Lås og Nøkkel AS
Brobekkveien 105, 0582 Oslo
Tlf: 07707
Faks: 22 65 48 00
E-post: post@akerlas.no
Bygg & Boligsikring AS
Kabelgaten 37E, 0580 OSLO
Tlf: 22 00 60 10
E-post arild@bbsikring.no
www.bbsikring.no
CERTEGO AS Oslo Alna
Strømsvn. 266, 0668 OSLO
Tlf: 09145
E-post: oslo@certego.no
www.certego.no
CERTEGO Oslo AS
Vitaminveien 1A, 0485 OSLO
Tlf: 09145
E-post: oslo@certego.no

R. Bergersen AS
Trondheimsveien 47, 0560 OSLO
Tlf: 23 30 11 30
E-post: post@sogd.no
www.sogd.no

Låssenteret AS Follo
Haugenveien 27
1423 SKI
Tlf: 417 00 120
E-post: follo@lassenteret.no

Total Sikkerhet AS
Holbergsplass 3B
0166, Oslo
Tlf: 401 00 000
E-post: post@totalsikkerhet.as
www.totalsikkerhet.as

Låsservice Trond Andersen AS
Dalveien 77
1391 Vollen
Tlf: 916 65 187
E-post: trond@lastrond.no

Vrio Lås & Nøkkel AS
Chr. Krohgsgt. 2,
PB 9014 Grønland, 0133 OSLO
Tlf: 22 17 77 00
Faks: 22 17 88 00
E-post: mail@vrio.no
VIKEN
Asker Lås AS
Vakåsveien 7
1395 Hvalstad
Tlf: 468 03 020
E-post: kontor@askerlaas.no

Hemer Lås & Dørtelefon AS
Tåsenveien 28
0853 Oslo
Tlf: 23 05 80 10
E-post: post@hemerlas.no

B-Lås AS
Osloveien 713
1914 Ytre Enebakk
Tlf: 480 399 18
E-post: post@b-las.no

Låshuset Sikkerhetssenter AS
Dronningensgt. 25, 0154 OSLO
Tlf: 22 47 75 75
Faks: 22 47 75 70
E-post: post@laashuset.no

CERTEGO Asker & Bærum AS
Billingstadsletta 14,
1396 BILLINGSTAD
Telefon: 66 77 81 00
E-post: post.asker@certego.no

Låssenteret Oslo Kalbakken
Stålfjæra 9, 0975 OSLO
Tlf: 417 00 010
E-post:
oslo.kalbakken@lassenteret.no

Dormakaba
Luhrtoppen 2,1470 Lørenskog
Tlf: 06866
E-post: firmapost@dormakaba.com

Låssenteret Oslo Lindeberg
Jerikoveien 14
1067 Oslo
Tlf:417 00 185
E-post: oslo.lassenteret.no
Låssenteret Oslo Tveita
Tvetenveien 164
0671 Oslo
Tlf: 417 00 160
E-post: oslo.tveita@lassenteret.no
Mortens Låsservice AS
Rugveien 15, 0697 OSLO
Tlf: 908 65 670
Faks: 947 73 899
E-post: post@mortenslasservice.no
Avarn Security Teknikk AS
Alf Bjerckesvei 1, 0582 Oslo
Postboks 394 Økern, 0513 Oslo
Tlf: 22 70 80 00
Faks: 22 70 80 99
E-post:
kundeservice@avarnsecurity.no
Nordic Security AS
Karoline Kristiansensvei 8,
0661 Oslo
Tlf: 67 90 02 00
Faks: 66 82 32 01
E-post: firma@nordic–security.no
R. Nygaard AS Lås og Nøkkelservice
Storgata 33C 0184 Oslo, inngang
Bernt Ankersgate
Tlf: 22 20 12 31
Faks: 22 20 20 17
E-post: post@nygaard–las.no
Servicesentralen Lås og Nøkkel AS
Neuberggt. 21, 0367 OSLO
Tlf: 22 60 60 60
Faks: 22 60 60 61
E-post: info@lasesmed.no
R. Bergersen AS
Sinsenvn. 4, 0572 OSLO
Tlf: 22 04 07 50
Faks: 22 04 07 97
E-post: post@sogd.no

Flexi Lås & Gitter AS
Kveldroveien 4, 1407 Vinterbro
Tlf: 99 55 66 66
Faks: 64 97 77 03
E-post: post@flexisikring.no
Follo Lås og Glass–sikring AS
Kjeppestadveien 4, 1400 SKI
Tlf: 90 19 95 90
E-post: sikring@follolas.no
Ingeborg Beslag og Låssystemer AS
Industriveien 28, 2069 Jessheim
Tlf: 63 93 69 20
E-post: post@ibl.no
Karl Jensen AS
Nittedalsgt. 12, Pb. 176,
2001 LILLESTRØM
Tlf: 63 89 22 30
E-post: post@karljensen.no
KeyWest Lås og Sikkerhet
Brennaveien 2
1481 Hagan
Tlf: 22 11 22 73
E-post: stig@keywest.no
Lås1 AS
Boecksgate 1
1473 Lørenskog
Tlf: 417 000 00
E-post: post@las1.no
Låsexperten AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Tlf: 900 58 88
E-post: ja@lasexperten.no
Låsekspressen AS
Gislestubben 50, 2040 Kløfta
Tlf: 466 43 211
E-post: post@laasekspressen.no
www.laasekspressen.no
Låssenteret AS Drammen
Kniveveien 31
3036 Drammen
Tlf: 417 00 155
E-post: drammen@lasseneteret.no

Myhre Lås og Mek AS
Stasjonsveien 70 PB 66,
1482 NITTEDAL
Tlf: 67 07 30 10
Faks: 67 07 30 20
E-post: salg@myhre–laas.no
Romerike Låsservice AS
Strømsveien 48/50, 2010
STRØMMEN
Tlf: 63 81 01 01
Faks: 63 80 20 54
E-post: post@rls.as
Romerike Låsservice AS Kløfta
Gjerdrumsveien 5
2040 Kløfta
Tlf: 63 81 01 01
E-post: post@rlas.as
Låssenteret AS Bærum
Bærumsvn. 473, 1351 RUD
Tlf: 417 00 045
E-post: baerum@lassenteret.no
Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice
Pellygt. 32, 1706 SARPSBORG
Tlf: 69 15 47 05
Faks: 69 15 47 05
E-post: holmen.las@gmail.com
Lexow Låsservice AS
Varnaveien 1, 1524 MOSS
Tlf: 69 20 60 80
Faks: 69 20 60 81
E-post: post@lexow-las.no
Låssenteret AS Fredrikstad
Trykkeriveien 6, 1653 SELLEBAKK
Tlf: 417 00 140
E-post: fredrikstad@lassenteret.no
Låssenteret AS Halden
Walkers gate 12, 1771 HALDEN
Tlf: 417 00 150
E-post: halden@lassenteret.no
CERTEGO Fredrikstad AS
Stabburvn. 16 Pb. 154 Østfoldhallen,
1662 ROLVSØY
Tlf: 69 33 91 60
Faks: 69 33 91 70
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.fredrikstad@certego.no
Avarn Security Teknikk AS
Hundskinnveien 96,
1711, Sarpsborg
Tlf: 915 02 580
E-post:
teknisk.ostfold@avarnsecurity.no
Brann & Låsservice AS
Hønengt. 46, 3513 HØNEFOSS
Tlf: 32 12 45 40
Faks: 32 12 05 90
E-post: brannoglaas@online.no

Viken Lås og Sikkerhet AS
Hamborggata 21
3018 Drammen
Tlf: 418 67 000
E-post: post@vikenls.no
www.vikenls.no
Eiker Låsservice AS
Sundmoen Næringsområde,
3301 HOKKSUND
Tlf: 32 75 50 90
Faks: 32 75 50 91
E-post: post@els.no
Låssenteret AS Kongsberg
Skolegata 2, 3611 KONGSBERG
Telefon: 417 00 130
E-post: kongsberg@lassenteret.no
www.lassenteret.no
VESTFOLD OG TELEMARK
CERTEGO Sandefjord AS
Nedre Movei 4, 3215 SANDEFJORD
Tlf: 33 42 87 20,
Faks: 33 46 10 26
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.sandefjord@certego.no
Låssenteret AS Sandefjord
Klinestadmoen 9,
3241 SANDEFJORD
Tlf: 417 00 135
E-post: sandefjord@lassenteret.no
Låsesmeden Larvik AS
Haraldsgate 6, 3256 LARVIK
Tlf: 33 13 93 93,
Faks: 33 13 93 99
E-post: post@lasesmeden.no
Nokas Teknikk Sør AS
Kilengt.10 , 3117 TØNSBERG
Tlf: 33 00 34 80
Faks: 33 00 34 81
E-post: post@nokas-sor.no
Låsesmed E. Haugan AS
Storgata 66
3182 Horten
Tlf: 33 09 95 94
E-post: post@laasesmed.no
Sikkerhetskompaniet AS
Slagenveien 7, 3110 TØNSBERG
Tlf: 33 35 27 37
E-post:
post@sikkerhetskompaniet.no
Brann–og sikringservice AS
Gimlevn. 1, 3915 PORSGRUNN
Tlf: 35 55 46 33
Faks: 35 55 30 30
E-post:
lasesmed@brann-sikringservice.no
Lås og Beslag AS
Ulefossveien 40, 3730 SKIEN
Tlf: 35 52 79 90
Faks: 35 52 79 91
E-post: post@laasogbeslag.no
Nokas Teknikk Sør AS avd. Telemark
Rødmyrlia 18, 3735 Skien
Tlf: 33 00 34 80
E-post: post@nokas-sor.no

CERTEGO Drammen AS
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 118,
Pb. 454, Brakerøy, 3002 DRAMMEN
Tlf: 32 80 98 00
Faks: 32 80 98 50
Felles tlf.nr.: 09145
E-post: post.drammen@certego.no
Dormakaba
Gråterudveien 16
3036 DRAMMEN
Tlf: 06866
døgnvakt 32202300
E-post:
firmapost.no@dormakaba.com
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Returadresse: Norske Låsesmeder, Pb. 26, 2601 Lillehammer

ASSA ABLOY

-leverandøren som tar ansvar for deg og din bransje

Vi jobber med seriøse
aktører som brenner for
faget og som er opptatt av å
levere kvalitetsløsninger til
sluttkunden.

Sluttkunden skal være trygge på at de som leverer
produkter og løsninger fra oss, står for kvalitet hele veien.
For å ivareta dette har vi et partnerprogram som ivaretar
både små og store låsesmeder som alle representerer et
brand de er stolte av.
Vi jobber kontinuerlig for at våre partnere skal lykkes
gjennom rådgiving, kompetanseheving og tett samarbeid.
Sånn for sikkerhets skyld.

